
 
CALL Tidsskrift for Socialpædagogik årgang 26 nr. 1: Udsathed og 
socialpædagogik  

Socialpædagogik adresserer sociale problemer i samfundet. Udsathed kan ses som et socialt 
problem og det kan begribes og betegnes på mange måder. I dette nummer undersøger vi 
udsathed hvor mennesker i sociale problemer er løst koblet til hjælpesystemerne, dvs. til  
systemer, institutioner og organisationer som har til formål at afhjælpe sociale problemer, fx 
herberger, rusmiddelbehandling, gadeplansindsatser osv.  

Når mennesker står i livssituationer præget af løse koblinger også til den hjælp, som samfundet 
tilbyder, kan det føre til at hjælpen bliver fragmenteret og opleves irrelevant eller meningsløs i 
forhold til, hvad mennesket selv mener at have af behov.   

I tidsskriftet her vil vi gerne undersøge, hvordan socialpædagogik og socialt arbejde går til denne 
form for udsathed og til mødet mellem menneske og hjælpesystem i de forskellige 
sammenhænge, dette møde udspiller sig i. Vi efterlyser derfor bidrag, som udforsker, diskuterer, 
problematiserer eller på anden vis arbejder med socialpædagogik, socialt arbejde og udsathed, 
gerne i forskellige teoretiske perspektiver ligesom artiklerne meget gerne må være empirisk 
funderede. 

Venlig hilsen denne omgangs temaredaktører 

Charlotte Vange Løvstad, chvl@via.dk og Lotte Junker Harbo, ljh@via.dk  

Formaliteter 

Omfanget af en artikel er 24.000 anslag, bortset fra abstract, eventuelle noter og litteratur. Flere 
anslag kan tillades efter aftale med redaktionsgruppen og den ansvarshavende redaktør. Du 
finder en artikelskabelon at skrive ind i her: https://socialpaedagogik.dk/retningslinjer-for-artikler/  

Fagartikler til almindelig redaktionel behandling – deadline for abstracts er 1. december 2022; 
første udkast indsendes 1. januar 2022. Endelig artikel indsendes 1. maj 2023.  

Artikler til peer review - deadline for abstracts er 15. september 2022; første udkast skal være 
redaktionen i hænde 15. oktober 2022. Endelig artikel indsendes 1. maj 2023.  

Der udtages 2 artikler til peer review for hvert nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik. 
Udvælgelsen sker i løbet af december måned på baggrund af det første udkast til artiklen.  

Kontakt tidsskriftets ansvarshavende redaktør Niels Rosendal Jensen, nrj@edu.au.dk for 
spørgsmål. 
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